
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2006. (II.1.) rendelete

a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és juttatásairól

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §-
ának felhatalmazása  alapján a  polgármester,  az  alpolgármester,  az  önkormányzati  képviselők, 
valamint az önkormányzati bizottságok kültagjai javadalmazását az alábbiak szerint szabályozza.

1.§.

E rendelet hatálya kiterjed Litér Község Önkormányzatának polgármesterére, alpolgármesterére, 
az  önkormányzat  képviselő-testületének  tagjaira,  valamint  az  önkormányzati  bizottságok 
kültagjaira. 

2.§.

(1) A főállású polgármester havonta bruttó 345.000,- Ft összegű illetményben részesül. 
(2) A főállású polgármestert havonta 103.500,- Ft költségátalány illeti meg.
(3)A társadalmi megbízatású alpolgármestert havonta bruttó 52.600,- Ft összegű tiszteletdíj 
     illeti meg.
(4) A bizottságok elnökeit havonta bruttó 36.800,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.
(5) Az önkormányzati képviselőt havonta bruttó 27.200,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.
(6) A bizottsági tag önkormányzati képviselőt havonta bruttó 31.600,- Ft tiszteletdíj illeti meg.
(7) A bizottságok  nem képviselő  tagját  2006.  január  1-től  évente  bruttó  52.800,-  Ft  összegű 

tiszteletdíj illeti meg.
(8) A javadalmak kifizetése, illetve biztosítása utólag, a tárgyhót követő hónap 5-ig történik.

3.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, szabályait 2006. április 1-től kell alkalmazni.
Kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon, a körjegyző gondoskodik.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 4/2005. (II.24.) rendelete.

                            Szedlák Attila                                               Harnos László
                             polgármester                                                    körjegyző



(Hatályon kívül)

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2005. (II.24.) rendelete 

a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról és juttatásairól

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §-
ának felhatalmazása  alapján a  polgármester,  az  alpolgármester,  az  önkormányzati  képviselők, 
valamint az önkormányzati bizottságok kültagjai javadalmazását az alábbiak szerint szabályozza.

1.§.

E rendelet hatálya kiterjed Litér Község Önkormányzatának polgármesterére, alpolgármesterére, 
az  önkormányzat  képviselő-testületének  tagjaira,  valamint  az  önkormányzati  bizottságok 
kültagjaira. 

2.§.

(1) A főállású polgármester havonta bruttó 328.600,- Ft összegű illetményben részesül. 
(2) A főállású polgármestert havonta 98.600,- Ft költségátalány illeti meg.
(3)A társadalmi megbízatású alpolgármestert havonta bruttó 50.100,- Ft összegű tiszteletdíj illeti 
     meg.
(9) A bizottságok elnökeit havonta bruttó 35.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.
(10) 1Az önkormányzati képviselőt havonta bruttó 25.900,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.
(11)A bizottsági tag önkormányzati képviselőt havonta bruttó 30.100,- Ft tiszteletdíj illeti meg.
(12) 2A bizottságok nem képviselő tagját évente bruttó 50.400,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.
(13)A javadalmak kifizetése, illetve biztosítása utólag, a tárgyhót követő hónap 5-ig történik.

3.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, szabályait 2005. január 1-től kell alkalmazni.
Kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon, a körjegyző gondoskodik.
Ezzel  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  12/2003.  (VIII.28.)  és  21/2003.  (XII.18.)  rendelettel 
módosított 3/2003. (II.14.) sz. rendelet.

                            Szedlák Attila                                               Harnos László
                             polgármester                                                   körjegyző

1 Összegét módosította a 10/2005.(V.2.) rend. Alkalmazni: 2005. jan.1-től.
2 Összegét módosította a 10/2005.(V.2.) rend. Alkalmazni: 2005. jan.1-től


